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(57) Розширювальна камера, яка містить корпус, 
патрубки входу та виходу, яка відрізняється тим, 
що всередині корпусу розміщені коаксіально вста-
новлені труби, які з'єднані з патрубком входу та 
ізольовані одна від одної і від патрубка входу про-
кладками з фторопласту, при цьому кожна труба 
має кільцевий канал відведення рідини, а патрубок 
виходу з'єднано через ізоляційні прокладки з обті-
чником, на поверхні котрого виконані поздовжні 
пази, між яких розміщені ребра. 

 
 

 
Винахід відноситься до прямоточних сепара-

торів відокремлюючих краплі рідини із газового 
потоку. Він може знайти застосування в газовій, 
хімічній, нафтовій та окремих галузях промислово-
сті, де потрібно здійснювати процеси "мокрого" 
механічного очищення газів. 

Відомий пристрій - нафтогазосепаратор за ав-
торським свідоцтвом CPCP №1095933 М.Кл, В01Д 
19/00. Автори: Донской Ф.П., Варман А.І., Макси-
мов О.I. та Товма В.В. (Див. Бюл. №21, 1984р.), 
працюючим за принципом прямоточної сепарації 
рідини з газового потоку. 

Нафтогазосепаратор містить корпус, напірну 
камеру. Внутрішня порожнина напірної, камери 
поділена поперечною перегородкою на секцію, 
первинної сепарації і секцію додаткового уловлю-
вання. Секція первинної сепарації разом з напір-
ною камерою та трубопроводом входу утворюють 
циклонний пристрій. Секція додаткового уловлю-
вання рідини обладнана сепараційними елемен-
тами, наприклад, патрубками відцентрового типу. 

Недоліком такого нафтогазосепаратора є ба-
гаторазова зміна напрямку руху газорідинного по-
току, що перешкоджає сепарації рідини в режимі 
пульсаційної течії потоку газу. 

Найбільш близьким аналогом-прототипом, є 
розширювальна камера, яку застосовують на га-

зопроводі (Див. М. Лугунов, А. Хомич "Довідник 
робітника газовій промисловості", Минск, 1965, 
стор. 167 фіг.59 а, в, а також Довідник експлуата-
ційникові газонафтового комплексу. Київ, "Росток", 
1998, стор. 82, рис. 3.01 Автори: В.В. Розгонюк, 
Л.А. Хачикян, M.А. Гриль, О.С. Удалов, В.П. Нікі-
шин). 

Відома розширювальна камера містить кор-
пус, патрубки входу та виходу, збірник рідини і 
вузол управління продування збірника. Відома 
розширювальна камера не забезпечує належної 
якості сепарації краплинної рідини тому що очи-
щення газу у нею відбувається лише за рахунок 
сили тяжіння. 

Задачею даного винаходу є створення розши-
рювальної камери для сепарації краплинної ріди-
ни, яка забезпечує якісне очищення газу від рідини 
. 

Для вирішення поставленої задачі в запропо-
нованій розширювальній камери всередині корпу-
су розміщено декілька труб, розташованих коаксі-
ально одне до одної, які з’єднані з патрубком 
входу, а також ізольованих одне від одної і від 
патрубка входу прокладками, наприклад, з фторо-
пласту, крім того, кожна труба має кільцевий канал 
відведення рідини, а патрубок виходу, через ізо-
ляційні прокладки, з'єднано з обтічником, на пове-
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рхні котрого прорізані поздовжні пази, між яких 
розміщені ребра. 

Виготовлена таким чином розширювальна ка-
мера забезпечить якісне очищення газу від рідини. 

На фіг.1 Зображено розширювальна камера, 
поздовжній розріз; 

На фіг.2 Зображено поперечний переріз роз-
ширювальної камери: 

На фіг.3 Зображено поперечний переріз обтіч-
ника 5, де, між поздовжніх пазах 6, розміщені реб-
ра 13. 

Розширювальна камера, містить корпус 1, па-
трубок входу 2, всередині корпусу  розміщено де-
кілька труб 10 розташованих коаксіально одне до 
одної, які з’єднані з патрубком входу, також ізо-
льованих одне від одної і від патрубка входу 2 
прокладками 11, наприклад, з фторопласту, крім 
того, кожна труба 10 має кільцевий канал 12 від-
ведення рідини, а патрубок виходу 3, через ізоля-
ційні прокладки 7, з'єднано з обтічником 5, на по-
верхні котрого прорізані поздовжні пази 6, між яких 
розміщені ребра 13. Кільцеві канали 12 труб 10 
з'єднують накладки 4. 

Крім того, розширювальна камера містить па-
трубок виходу рідини 8 та патрубок перепуску газу 
9, які відомим засобом з'єднують корпус 1 розши-
рювальної камери із збірником рідини (Збірник 
рідини не показано). 

Розширювальна камера працює наступним 
чином. 

Після монтажу розширювальної камери на га-
зопроводі, а також підключення патрубка виходу 
рідини 8 та патрубка перепуску газу 9 корпуса 1 до 
збірника, рідини і підключення вузла управління 
продування збірника рідини, відомим засобом, 
розширювальна камера готова до роботи. 

Поток газу, що містить краплі рідини, а саме 
краплі конденсату, рухається до розширювальної 
камери. При проходженні потоку газу по трубах 10 
розташованих коаксіально одне до одної, а також 
ізольованих одне від одної і від патрубка входу 2 
прокладками 11, наприклад, з фторопласту, краплі 
конденсату набувають заряд статичної електрики. 
Кільцеві канали 12 відведення рідини, які мають 

труби 10, дозволяють своєчасно відводити рідину 
із міжтрубного простору труб 10 і цим підвищують 
здатність набувати заряд статичної електрики, для 
краплин конденсату. Одержує заряд статичної 
електрики і обтічник 5, тому що він теж ізоль-
ований від патрубка виходу газу 3 прокладками 7, 
наприклад, з фторопласту. 

Дрібнодисперсні краплі рідини, які мають за-
ряд однакової полярності з обтічником 5, відштов-
хуються від нього до внутрішньої поверхні корпуса 
1 розширювальної, камери і захоплюються плів-
кою рідини, яка під впливом сили тяжіння і сили 
тертя рухається до низу корпуса 1 і, далі, відомим 
засобом, через патрубок виходу рідини 3, відво-
диться в збірник рідини. Поток газу, очищений від 
дрібнодисперсних краплин рідини, через поздовж-
ні пази 6 обтічника 5 і патрубок виходу 3 рухається 
в газопровід. 

Так як між поздовжніх пазах 6, що прорізані на 
поверхні обтічника 5, розміщені ребра 13, дія за-
ряда поля статичної електрики підвищується. Під-
вищується і якість очищення потоку газу від крап-
лин рідини. 

Розширювальна камера, всередині корпусу 
розміщено декілька труб 10, розташованих коаксі-
ально одне до одної, які з’єднані з патрубком вхо-
ду, а також ізольованих одне від одної і від патру-
бка входу 2 прокладками 11, наприклад, з 
фторопласту, дозволяє набувати заряд статичної 
електрики для краплин рідини, а також і для обтіч-
ника 5, забезпечують якісне очищення газу від 
рідини. 

Кільцеві канали 12 відведення рідини, які ма-
ють труби 10, дозволяють своєчасно відводити 
рідину із міжтрубного простору труб 10 і цим під-
вищують здатність набувати заряд статичної елек-
трики для краплин конденсату. 

Розміщення ребер 13, між поздовжніх пазах 6 
обтічника 5, підвищує дію заряда поля статичної 
електрики, а разом з цим забезпечують якісне 
очищення газу від рідини, тому що на очищення 
газу від краплин рідини крім сили тяжіння додатко-
во діють сили статичної електрики. 
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